
 

ATA 1318/2021 

Aos 14 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, na sala de sessões da Câmara de Nova Pádua, 

realizou-se a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Maico Morandi, Giseli Boldrin Rossi, Deise 

Bunai, Lino José Peccati, Gilnei Smiderle (PP), Lara Borella, Leandro Martello (MDB), Antônio Rode 

(Republicanos), Vinícius Salvador (PSDB). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, 

deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que a vereadora Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um 

trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1317/2021. No Pequeno Expediente a vereadora 

Lara Borella retirou a palavra. O vereador Gilnei Smiderle relatou sobre audiência pública, sobre 

situações e balanços que estão acontecendo na área da saúde. Comentou sobre o dia mundial da saúde, 

também sobre o projeto que está sendo formado pela vereadora Deise Bunai e demais vereadores que 

contribui para a doação de sangue. Trouxe informações de como está procedendo o levantamento de dados 

sobre os telefones que não estão funcionando ou algum momento não funcionaram. A vereadora Giseli 

Boldrin Rossi comentou sobre o grupo que está sendo formado para doação de sangue para reforçar essa 

campanha. Também comentou sobre a pauta da telefonia OI e colocou que informou todos os fabriqueiros 

para auxiliarem na busca da resolução dos problemas. Trouxe informações sobre gestões, receitas que 

acontecem na área da saúde e que foram esplanadas na audiência pública. O vereador Leandro Martello 

retirou a palavra. O vereador Lino Peccati comentou sobre o grupo que está sendo organizado para doação 

de sangue, agradeceu as colegas que estão engajadas para criação desse projeto. Ressaltou a urgência do 

projeto Nº 028 que é da contração de um médico, aonde é uma demanda no município. No Grande 

Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia entraram na casa os seguintes projetos: Projeto de lei 

Nº 028, de 11 de junho de 2021 – Autoriza a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 

médicos por tempo determinado para atender à necessidade temporária decorrente de situação de 

emergência e de excepcional interesse público. Projeto de lei Nº 029, de 11 de junho DE 2021 – Cria 

crédito adicional especial no valor de R$ 1.911,52 (mil novecentos e onze reais, com cinquenta e dois 

centavos), Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. Projeto de lei Nº 030, de 14 de junho de 

2021 – Autoriza o Município de Nova Pádua a conceder auxílio financeiro a estudantes de graduação. 

Também foram aprovados por unanimidade as seguintes proposições: Projeto Nº 23, 01 de junho de 2021 

- Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, e o Conselho Tutelar. Projeto Nº 25, 07 de junho de 2021 - Cria crédito adicional especial 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. Projeto 

Nº 26, 07 de junho de 2021 - Cria crédito adicional especial no valor de R$ 6.372,64, (seis mil trezentos e 

setenta e dois reais com sessenta e quatro centavos), Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. 

Projeto Nº 27, 07 de junho de 2021 - Cria crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. Projeto de lei Nº 028, de 11 de junho de 2021 

– Autoriza a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária decorrente de situação de emergência e de excepcional interesse 

público. Projeto de lei Nº 029, de 11 de junho DE 2021 – Cria crédito adicional especial no valor de R$ 

1.911,52 (mil novecentos e onze reais, com cinquenta e dois centavos), Orçamento de 2021 do Município 

de Nova Pádua.  
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Nas explicações pessoais a vereadora Deise Bunai Comentou sobre o dia mundial do doador de sangue. 

Comentou sobre o projeto que está sendo criado para doação de sangue, pediu a ajuda de todos os munícipes 

nessa demanda. Relatou sobre a vacinação do covid-19 que está chegando para idade de 54 anos. Comentou 

sobre a troca de lâmpadas que não está sendo realizado devido o técnico ter contraído o covid-19. A 

vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre o recorde de horas maquinas, mais de 200 mil reais 

voltados a agricultura e obras do município. Comentou sobre a indicação das notas fiscais eletrônicas, aonde 

Matheus Sonda estará palestrando e será pensado uma maneira para que todos possam participar. Relatou 

alguns números explanados na Audiência Pública do relatório em gestão de saúde. O vereador Lino 

Peccati comentou sobre o apoio que o Contador Matheus Sonda virá fazer para o povo paduense, aonde 

será explanado o modo de utilização da nota eletrônica. Agradeceu a todos os fabriqueiros e demais 

contribuintes que conseguiram organizar a festa de Santo Antônio no último final de semana. O vereador 

Antônio Rode agradeceu o secretário da saúde e o chefe de gabinete pela explanação da audiência pública. 

Voltou a comentar sobre o projeto aonde pede a contratação de um médico urgente. Comentou também o 

projeto que a vereadora Deise Bunai e demais estão trabalhando para doação de sangue. O Presidente 

Maico Morandi comentou sobre o projeto de lei n 028 que trata da contração de uma empresa terceirizada 

que disponibiliza um clinico geral de carga horaria de 40 horas. Comentou sobre o fato que aconteceu na 

última semana, aonde o médico atual pediu exoneração do cargo. Agradeceu o Secretario Odir Boniatti e o 

diretor Paulo pela explanação da Audiência Pública e comentou sobre alguns dados que aconteceram. 

Voltou a avisar sobre a data final do alistamento militar. Relatou que esteve em uma reunião aonde foi 

discutido sobre o tombamento do prédio da subprefeitura. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro 

a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos sete dias do 

mês de junho de dois mil e vinte e um.  
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